
 

Capitolul X. 
DISPARITĂŢI INTRAREGIONALE 

 
 

Nivelul disparităţilor inter-regionale în România nu este considerat 
foarte ridicat, împărţirea pe regiuni instaurată în 1998 încercând, în măsura în 
care configuraţia geografică a permis-o, să reunească în cadrul aceleiaşi entităţi 
regionale, judeţe bine dotate şi judeţe mai slab dezvoltate. Acest lucru a avut ca 
rezultat o structurare regională relativ echilibrată, spre deosebire de structura 
pe judeţe, care prezintă diferenţe mult mai mari, aşa cum o arată şi diferenţele 
ierarhice dintre cele patru judeţe ale regiunii în ansamblul economiei naţionale.  

Regiunea Vest cuprinde două judeţe cu un nivel de dezvoltare superior 
mediei naţionale (Timiş şi Arad) şi alte două judeţe (Caraş-Severin şi Hunedoa-
ra) care trec printr-o criză economică şi socială acută. Pe lângă aceste disparităţi 
importante constatate la nivel intraregional există şi alte disparităţi, observate în 
interiorul fiecărui judeţ, în special în Timiş şi Arad: puternica atracţie exercitată 
de cei doi poli urbani bine dezvoltaţi - municipiile Timişoara şi Arad - eclipsează 
zonele net inferioare situate în partea estică a celor două judeţe. 

Datorită faptului că au făcut parte din două subansambluri istorice (Ba-
nat şi Transilvania) din Imperiul Austro-Ungar, cele patru judeţe ale Regiunii 
Vest au cunoscut o perioadă de dezvoltare economică timp de aproape două se-
cole, bazată pe importantele bogăţii naturale şi pe calitatea pământului. Dezvol-
tarea agricolă (în special în Timiş şi Arad) şi industrială (în special Caraş-Seve-
rin şi Hunedoara) durează dinaintea regimului comunist, regim care a avut ten-
dinţa să lase judeţul Timiş să trăiască din ceea ce acumulase şi să ajute doar 
prin investiţii foarte mici dezvoltarea celorlalte judeţe. 

O mare parte a infrastructurilor (căi ferate, drumuri) şi caracterul deja 
mult mai urbanizat faţă de provinciile Vechiului Regat (Muntenia, Moldova, 
Oltenia) îşi au originea în secolul al XVIII-lea. Este vorba despre o moştenire 
care a lăsat numeroase urme în regiune.  

Colectivizarea agriculturii şi întâietatea acordată industriei grele în epo-
ca comunistă au marcat profund teritoriul acestor patru judeţe. Dorind să obţină 
un profit cât mai mare din atuurile agricole şi industriale ale acestei regiuni cu 
importante bogăţii naturale, dar temându-se de specificitatea culturală care o 
caracteriza, planificatorii comunişti şi-au concentrat aici investiţiile în dezvol-
tarea unor uriaşe industrii miniere, siderurgice şi de construcţii mecanice.  

Regimul la care a fost supusă ţara timp de 45 de ani a interzis acestei re-
giuni de frontieră legăturile cu exteriorul, legături care îi aduseseră în trecut o 
mare parte de bogăţie. Paradoxal, relaţiile cu „democraţiile populare” vecine 
(Republica Populară Ungară şi Republica Socialistă Federativă Iugoslavia) au 
reuşit mai degrabă să îngheţe orice activitate transfrontalieră şi să reducă consi-
derabil legăturile culturale cu ţările limitrofe. 

Dacă centrele economice tradiţionale Arad şi Timişoara au reuşit, dato-
rită importanţei şi diversităţii bogăţiei lor naturale, să-şi păstreze o relativă plu-
riactivitate,noile centre urbane care s-au dezvoltat în judeţele Caraş-Severin şi 
Hunedoara au fost destinate activităţilor mono-industriale şi au devenit centre 
de referinţă ale industriei datorită exploatării intensive a materiilor prime. 

Judeţul Hunedoara, care a avut până în 1967 statutul de regiune printre 
cele 16 regiuni ale României de atunci, a cunoscut în anii 1960-1970 o 



 

puternică imigrare de populaţie venită din regiunile defavorizate din nordul 
(Maramureş) şi estul ţării (Moldova). 

În Hunedoara, urbanizarea a fost accelerată, infrastructurile au fost şi 
ele puternic dezvoltate, ţinându-se cont de caracterul strategic al producţiei in-
dustriale hunedorene în ansamblul naţional.  

La începutul anilor `90, fără a mai aştepta stabilizarea cadrului institu-
ţional şi juridic, judeţele Arad şi Timiş au participat din plin la recentrarea 
schimburilor externe. Aceste judeţe s-au orientat în doar câţiva ani spre ţările 
Uniunii europene şi spre Ungaria, după ce fuseseră, în proporţie de peste 60%, 
orientate spre ţările din fostul CAER (Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, 
dizolvat de facto în 1991).  

Regăsirea acestei libertăţi de circulaţie a persoanelor şi a capitalurilor a 
permis reconcilierea regiunii istorice Banat (care acoperea înaintea împărţirii 
administrativ-teritoriale din 1967 teritoriile Caraş-Severin şi Timiş pe de o par-
te şi o parte din Arad pe de altă parte) cu un trecut sinonim cu prosperitatea. 

Ieşirea din anonimatul în care hipercentralismul de la Bucureşti adusese 
identităţile locale din această regiune faimoasă pentru diversitatea sa culturală 
dinaintea epocii comuniste, a alimentat o sumă de energii, care, după o mo-
bilizare politică rămasă celebră (Timişoara simbolizează spiritul Revoluţiei din 
1989), s-au concentrat foarte rapid în sectorul economic.  

Cele patru judeţe care compun Regiunea Vest sunt de talie relativ egală, 
dar două sunt majoritar compuse din câmpii (Arad, Timiş) celelalte două fiind 
dominate net de un relief de munţi şi platouri. Dincolo de diferenţele de relief 
şi de condiţiile naturale, prăbuşirea sistemului economiei planificate şi tranziţia 
economică din ultimii ani a României spre economia de piaţă au antrenat o 
creştere a diferenţelor de dezvoltare, pe care actuala configuraţie regională o 
maschează parţial. 

Din punctul de vedere al geografiei economice, Regiunea Vest se poate 
înscrie în două mari ansambluri sub-naţionale. 

Primul cuprinde jumătatea sudică a ţării, recreând în mare parte 
„diagonala prosperităţii” care înainte de punerea în practică a politicii socialiste 
de amenajare a teritoriului pleca de la Marea Neagră (tripticul Galaţi – Brăila – 
Constanţa) trecea prin Bucureşti, Ploieşti, traversa Braşovul, ajungând apoi, via 
Sibiu şi Deva, în oraşele Arad şi Timişoara.  

Cel de-al doilea ansamblu sub-naţional, din care judeţul Hunedoara este 
exclus, acoperă teritoriile de frontieră cu Serbia şi mai ales cu Ungaria. El se 
suprapune în parte peste fertilul versant panonic.  

Prezenţa căii navigabile a Dunării şi activitatea pe care aceasta o per-
mite, reprezintă un al treilea factor de integrare care permite judeţului Caraş-
Severin să se ancoreze mai bine în acest spaţiu. 

Liniile de clivaj în Regiunea Vest variază în funcţie de paradigmă: 
• istorică, ştiut fiind că Banatul românesc (judeţele Timiş, Caraş-Severin 

şi jumătatea sudică a judeţului Arad), Crişana (cuprinzând, între altele, 
jumătatea nordică a judeţului Arad) şi Hunedoara (parte a Transilvaniei) 
au format trei entităţi distincte; 

• culturală, având pe de o parte un judeţ cu peste 90 % români (Hunedoa-
ra) şi pe de altă parte trei judeţe influenţate economic şi cultural de di-
namica minorităţilor germană şi maghiară (Timiş, Arad, Caraş-Se-
verin); 



 

• economică, făcând distincţia între judeţele ce cunosc o dezvoltare con-
tinuă (Timiş şi Arad) de cele care suferă o recesiune economică acută 
(Hunedoara şi Caraş-Severin).  
De-a lungul anilor, municipiile Timişoara şi Arad au cunoscut o 

dezvoltare importantă, în detrimentul altor zone, care suferă de pe urma 
restructurării industriale. Aceste zone defavorizate se regăsesc în toate cele 
patru judeţe, dar mai ales în judeţele Hunedoara şi Caraş-Severin.  

 
 

X.1. Caracteristici fizico-geografice 
 
 

X.2. Populaţia şi forţa de muncă 
 
În anul 2005, populaţia Regiunii Vest era de 1.930.458 locuitori,  

reprezentând 8.92% din populaţia României. În ultimii ani, sub influenţa 
combinată a nivelului diferenţiat al sporului natural, al fluxurilor migratorii 
interne şi al intensităţii migraţiei externe, populaţia regiunii, respectiv a 
judeţelor componente, a scăzut. 

La nivelul anului 2005, cel mai mare număr de locuitori din Regiunea 
Vest îl avea judeţul Timiş (658.837 persoane), fiind urmat de judeţele 
Hunedoara, Arad şi Caraş-Severin. Judeţul Timiş se află pe locul 8 pe ţară în 
funcţie de numărul populaţiei. 

Se constată, pe durată lungă, că dinamica demografică a populaţiilor din 
Transilvania şi Banat a fost întotdeauna mai scăzută decât în restul ţării, 
tendinţă care s-a accentuat în ultimii ani. Un alt factor explicativ al scăderii 
numărului populaţiei în ultimii ani ar fi emigrarea. 

Emigrarea spre Ungaria, Germania sau spre alte ţări occidentale mai în-
depărtate cunoaşte o nouă creştere, în special în cazul populaţiei cu studii supe-
rioare. Această pierdere de „materie cenuşie” pare să pună la ora actuală pro-
bleme mai mari decât acum câţiva ani întreprinderilor de vârf. 

Din punct de vedere al distribuţiei pe cele două medii de rezidenţă, în anul 
2005, între judeţele Regiunii Vest se disting diferenţe notabile: judeţele Hunedoara 
şi Timiş au o preponderenţă a populaţiei în mediul urban, iar judeţele Arad şi Ca-
raş-Severin prezintă diferenţe mici între populaţia concentrată în mediul urban şi 
cea din mediul rural. Valori peste media naţională la nivelul populaţiei urbane se 
remarcă în toate judeţele Regiunii Vest. La nivelul regiunii, cel mai mare grad de 
urbanizare se remarcă în judeţul Hunedoara (76,9%), acesta situându-se pe locul al 
doilea după capitala Bucureşti în această privinţă.  

„În ceea ce priveşte spaţiul rural, acesta se caracterizează, din punct de 
vedere demografic, printr-o densitate redusă a populaţiei, declin demografic 
datorat migraţiei şi îmbătrânirii populaţiei, rată a mortalităţii relativ ridicată şi o 
capacitate scăzută de reînnoire demografică.”1 

În judeţul Arad, ponderea populaţiei rurale (44,5% în 2005) a crescut în 
ultimii ani. Este vorba despre un fenomen general în România, declanşat de 
retrocedarea terenurilor, care a permis foştilor salariaţi din industrie ajunşi în 
şomaj să înceapă să-şi lucreze terenurile agricole obţinute.  
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Acest lucru nu s-a întâmplat şi în Hunedoara, unde topografia reliefului 
(slabe disponibilităţi în pământuri) şi originea muncitorilor disponibilizaţi 
(majoritatea fiind originari din Moldova, n-au beneficiat de restituirile din 
judeţul în care se instalaseră) au împiedicat această „întoarcere spre agricul-
tură”. 

Acelaşi fenomen de „exod urban” se întâlneşte în Caraş-Severin şi, în 
măsură mai mică, în Timiş, avându-se în vedere polul de activităţi reprezentat 
de Timişoara. 

În ceea ce priveşte structura populaţiei pe sexe, se constată faptul că, în 
toate judeţele regiunii, ponderea populaţiei masculine este mai scăzută decât 
ponderea populaţiei feminine, situaţie care se întâlneşte şi la nivel naţional. De 
asemenea, ponderea populaţiei masculine în Regiunea Vest (48,25%), se 
situează în toate cele patru judeţe ale regiunii sub media naţională de 48,76%. 
Judeţul Timiş are cea mai scăzută pondere a populaţiei masculine din regiune  
(47,85%), iar judeţul Caraş-Severin dispune de cea mai ridicată pondere 
(48,71%).  
 Din punct de vedere al populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani), cel 
mai bine se situează judeţul Timiş (71,66% din totalul populaţiei judeţului), 
urmat fiind de judeţul Hunedoara, cu 71,11%. 

Cele patru judeţe au cunoscut începând cu anul 1991 importante mişcări 
de populaţie la nivel intraregional. Dacă la începutul anilor ’90, Timişoara şi, 
într-o măsură mult mai mică, Aradul, constituiau veritabili poli de atracţie 
pentru ansamblul judeţelor limitrofe, cât şi pentru populaţiile judeţelor din nord 
şi din nord-est, direcţiile de migrare s-au modificat progresiv după 1997, 
Aradul exercitând o mai mare atracţie asupra populaţiilor din Caraş-Severin şi 
Hunedoara. 

În anul 2005, deşi la nivel naţional s-a remarcat un sold migratoriu total 
negativ, în Regiunea Vest s-a înregistrat un sold total pozitiv al migraţiei. 
Dintre cele două tipuri de migraţie, la nivelul anului 2005, în Regiunea Vest, s-
a constatat că migraţia internă a fost mai accentuată decât cea internaţională, 
rezultând un sold total migratoriu pozitiv, de 663 persoane. În ceea ce priveşte 
migraţia internă, cel mai atractiv judeţ din regiune este Timişul, la polul opus 
aflându-se judeţul Hunedoara, unde soldul migraţiei interne este negativ (-
1.492 persoane). 

Diferenţe mari se constată şi la nivelul densităţii populaţiei, nivelul 
indicatorului fiind aproape dublu în cazul judeţului Timiş (75,8 loc/kmp), în 
comparaţie cu judeţul Caraş-Severin (39 loc/kmp).  
 Durata medie a vieţii în Regiunea Vest, în perioada 2003-2005, a fost 
de 71 ani, fiind mai mică decât cea la nivel naţional (71,76 ani). Se constată o 
diferenţă între sexe de aproximativ 7 ani în favoarea persoanelor de sex 
feminin, atât la nivel regional, cât şi la nivel naţional. Diferenţele între judeţe 
nu sunt mari, valoarea cea mai mare a indicatorului, care reflectă condiţii de 
viaţă mai bune, înregistrându-se în judeţul Timiş. 

„Forţa de muncă a regiunii reprezintă factorul care a contribuit cel mai 
mult la dezvoltarea socio-economică, aceasta fiind motivată, flexibilă, 
inovativă, dar şi cu un grad ridicat de specializare, contribuind astfel la 
dezvoltarea unui mediu antreprenorial dinamic. 

În 2005, populaţia ocupată reprezenta 40,8% din totalul populaţiei 
regiunii, cu ponderea cea mai însemnată în sectorul terţiar (43,8%), urmat de 
industrie (29,5%) şi de agricultură (26,6%). Ponderea populaţiei ocupate a avut 
valorile cele mai ridicate în judeţele Timiş (48,3%) şi Arad (44,1%). 



 

Populaţia ocupată în sectorul industrial a scăzut semnificativ în 
perioada 1993 - 2003, în mod deosebit în judeţele puternic industrializate -  
Hunedoara şi Caraş-Severin, în special ca urmare a disponibilizărilor masive de 
personal din minerit şi siderurgie. Pe acest fond al restructurării şi 
disponibilizării populaţiei ocupate în sectorul industrial, populaţia s-a orientat 
cu preponderenţă spre sectorul serviciilor. 

După 1990, odată cu posibilitatea plecării pentru muncă în afara ţării, 
un număr important de cadre specializate au părăsit ţara, urmând vechi relaţii 
tradiţionale către ţările germanice şi Ungaria. Acestea lipsesc în prezent, când 
tot mai mulţi investitori de anvergură întemeiază întreprinderi în această 
regiune.”2 

La sfârşitul anului 2005, rata şomajului în Regiunea Vest a fost 5,1%. 
Situaţia pe judeţe arată astfel: rata şomajului în judeţul Timiş a fost 2,3%, în 
judeţul Arad – 3,6%, în Caraş-Severin – 7,9%, iar în judeţul Hunedoara s-a 
înregistrat cea mai mare rată a şomajului din regiune, în urma disponibilizărilor 
din sectorul minier, având o valoare de 9,4%. 

Rata şomajului în judeţele Arad şi Timiş este mult mai mică decât cea 
din Hunedoara şi Caraş-Severin, acest fapt datorându-se în primul rând 
gradului de dezvoltare economică, care este mai mare în cazul primelor două 
judeţe, judeţe de graniţă, care au beneficiat de pe urma poziţiei lor şi a 
tradiţionalelor schimburi economice cu exteriorul de-a lungul timpului. 

 
Tabelul... Disparităţi la nivelul populaţiei şi al forţei de muncă din Regiunea Vest, în 2005 

Nr. 
Crt. Indicator Regiunea 

Vest AR CS HD TM 

1 Populaţie (număr persoane) 1.930.458 459.286 331.876 480.459 658.837 
2 Populaţie urbană (%) 63,6 55,5 56,5 76,9 63 
3 Populaţie rurală (%) 36,4 44,5 43,5 23,1 37 
4 Populaţie masculină (%) 48,25 48,09 48,71 48,64 47,85 
5 Populaţie feminină (%) 51,75 51,91 51,29 51,36 52,15 

Populaţia pe grupe mari de 
vârstă (%)           
- sub 14 ani 14,92 15,15 15,04 14,86 14,75 
- 15 - 64 ani 70,71 69,28 70,2 71,11 71,66 

6 

- peste 65 ani 14,37 15,58 14,76 14,02 13,59 
Sold migratoriu total 
(număr persoane) 663 690 74 -1.658 1.557 

- migraţie internă 1.789 897 248 -1.492 2.136 

7 

- migraţie internaţională -1.126 -207 -174 -166 -579 
8 Densitatea populaţiei 

(loc/kmp) 60,3 59,2 39 68 75,8 

9 Durata medie a vieţii* (ani) 71 70,93 70,62 70,81 71,43 
10 Rata şomajului (%) 5,1 3,6 7,9 9,4 2,3 

* în perioada 2003-2005 
Sursa: Anuarul Statistic al României 2006, INS, 2006 
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X.3. Infrastructura 
 
Infrastructura de transport 
Liniile de cale ferată de folosinţă publică aflate în exploatare la sfârşitul 

anului 2004 în Regiunea Vest însumau 1904 km, reprezentând 17,39% din 
totalul naţional. Densitatea căilor ferate în Regiunea Vest este cea mai mare din 
ţară – 59.4 km/1000 km² teritoriu (cu excepţia Regiunii Bucureşti - Ilfov). 

Aşa cum se poate vedea din tabelul de mai jos, numai judeţele Caraş-
Severin şi Hunedoara au o densitate comparabilă cu cea naţională (45,9 
km/1000 km² teritoriu), în timp ce judeţele Timiş şi Arad sunt printre primele 
din România în ceea ce priveşte densitatea căilor ferate (Timiş – locul 3, după 
judeţele Ilfov şi Constanţa, iar Arad – locul 9). 

Regiunea Vest are o reţea bine dezvoltată de căi rutiere, repartizată 
relativ echilibrat în teritoriu. Reţeaua totală de drumuri publice însumează 
10.292 km (12,88% din totalul naţional). Densitatea drumurilor publice în 
regiune este de 32,1 km/100 km2 de teritoriu, fiind sub media naţională de 
33,5km/100 km2 de teritoriu. 

Din totalul drumurilor publice din regiune, doar 26% sunt modernizate, 
procent care se apropie de media de la nivel naţional (26,46%). Constatăm însă 
că, în cadrul regiunii, în judeţele Arad, Caraş-Severin şi Timiş, procentul 
drumurilor publice modernizate este mai mic decât media la nivel naţional. 
Trebuie de asemenea menţionat şi faptul că o mare parte dintre aceste drumuri 
modernizate se află într-o stare improprie, fiind necesare lucrări urgente de 
reparaţii în vederea asigurării unor condiţii proprii de circulaţie. 

Pe judeţele componente, se constată diferenţe semnificative, cea mai 
mare densitate a drumurilor fiind în judeţul Hunedoara (45,4 km/100 km2), iar 
cea mai mică, de doar 22,8 km/100 km2, în judeţul Caraş-Severin. Chiar dacă 
în Caraş-Severin se înregistrează cea mai mică densitate a drumurilor din 
regiune, în acest judeţ se întâlneşte cel mai mare procent de drumuri 
modernizate din regiune (39,66%). 

În ceea ce priveşte reţeaua de transport aerian, Regiunea Vest dispune 
de aeroporturi în fiecare judeţ, în oraşele Timişoara, Arad, Caransebeş şi Deva, 
acestea acoperind diferitele cerinţe de transport de acest tip, în funcţie de stare 
şi dotări. 

O menţiune aparte merită Aeroportul Internaţional Timişoara, al doilea 
aeroport ca importanţă şi mărime din ţară şi cel mai important aeroport din 
Euroregiunea DCMT, fiind totodată cea mai importantă poartă aeriană a 
judeţului şi a regiunii. 

Judeţul Arad dispune, de asemenea, de un aeroport internaţional. Se 
urmăreşte ca, în viitor, acest aeroport să preia traficul de marfă internaţional 
din regiune, în acest scop fiind creat terminalul cargo.  

Aeroportul din Caransebeş (judeţul Caraş-Severin), a fost iniţial 
destinat doar curselor interne şi se află în prezent în proprietate privată, dar are 
potenţialul de a fi utilizat în viitor şi pentru traficul extern de călători, în special 
în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor de turism.  

Aeroportul din Deva (judeţul Hunedoara) este utilizat în prezent doar 
pentru activităţi de aviaţie sportivă. 

 
 
 
 



 

Tabelul.... Reţeaua de trasnport din Regiunea Vest, la sfârşitul anului 2005 
Nr. 
Crt. Indicator Regiunea 

Vest AD CS HD TM 

1 
Reţeaua de transport feroviar 
(km) 1 904 470 344 291 799 

2 Densitatea liniilor  
(km/1000 kmp teritoriu) 

59.4 60.6 40.4 41.2 91.9 

3 Reţeaua de transport rutier 
(km) 10 292 2 240 1 944 3 206 2 902 

4 Densitatea drumurilor publice 
(km/100 kmp teritoriu) 

32.1 28,9 22,8 45,4 33,4 

5 Ponderea drumurilor 
modernizate din total (%) 

26 22,81 39,66 21,74 24,01 

6 
Reţeaua de transport aerian 
(număr aeroporturi) 4 1 1 1 1 

Sursa: Anuarul statistic al României 2006, INS, 2006 
 
Infrastructura de utilităţi 
Lungimea reţelei de alimentare cu apă a Regiunii Vest în anul 2005 a 

fost de 5.559 km, reprezentând 11,63% din totalul naţional de 47.778 km. La 
nivelul judeţelor se observă diferenţe semnificative: 2.028 km în judeţul Timiş, 
1.788 km în judeţul Arad, 1.079 km în Hunedoara şi doar 664 km în Caraş-
Severin. 

Numai 28,30% din localităţile din Regiunea Vest au reţele de canalizare 
menajeră, totuşi acest procent este superior celui la nivel naţional, care este de 
21,90%. Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare din Regiunea Vest 
este de 2.441 km, ceea ce reprezintă 13,28% din lungimea reţelei de canalizare 
la nivel naţional (18.381 km). Distribuţia reţelei de canalizare în Regiunea Vest 
este relativ echilibrat împărţită între mediul urban şi cel rural, însă multe dintre 
reţelele de canalizare menajeră prezintă uzuri avansate, fizice şi mai ales 
morale. Diferenţele dintre judeţe sunt foarte mari: 790 km de reţea de 
canalizare în judeţul Arad, 728 km în judeţul Timiş, 625 km în Hunedoara şi 
doar 298 km în Caraş-Severin. 

Lungimea totală a reţelei de distribuţie a gazelor la nivelul anului 2005 
în Regiunea Vest a fost de 3.004 km. Aceasta reprezintă 10,92% din lungimea 
reţelei de gaz la nivel naţional (27.496 km). Există localităţi urbane în fiecare 
dintre cele patru judeţe ale regiunii în care nu există reţea de distribuţie a 
gazului natural. Cea mai extinsă reţea de distribuţie a gazelor din regiune se 
află în judeţul Timiş (1.055 km), în contrast cu judeţul Caraş-Severin (doar 448 
km). 

La sfârşitul anului 2005, în Regiunea Vest, doar aproximativ jumătate 
dintre localităţile urbane (18 din 42), precum şi două comune erau conectate la 
reţeaua de încălzire centrală. Numărul cel mai mare de localităţi conectate la 
reţeaua de încălzire centrală din regiune se află în judeţul Hunedoara (9 
localităţi), iar cel mai mic în judeţul Caraş-Severin (2 localităţi). 

Datorită faptului că reţeaua de încălzire centrală este foarte veche şi 
generează pierderi plătite de către populaţie, în ultima perioadă de timp, 
numărul de locuinţe ce utilizează sisteme proprii de încălzire a crescut 
continuu. Posibilitatea de utilizare a mini-centralelor proprii de încălzire a 
locuinţelor este în directă dependenţă de reţeaua de gaz, determinând în timp 
creşterea consumului de gaz al populaţiei. 



 

Pe baza rezultatelor recensământului desfăşurat în anul 2002, situaţia 
locuinţelor dotate cu instalaţie electrică în cifre absolute este prezentată în 
tabelul de mai jos. Acestea reprezintă, la nivelul Regiunii Vest, 98,2% din 
totalul locuinţelor, acest procent fiind în toate judeţele regiunii peste media 
naţională de 96,3%.  
 

Tabelul.... Reţeaua de utilităţi din Regiunea Vest, la sfârşitul anului 2005 
Nr. 
Crt. Indicator Regiunea 

Vest AD CS HD TM 

1 
Lungimea totală simplă a 
reţelei de distribuţie a apei 
potabile (km)  

5559 1 788 664 1079 2028 

2 
Municipii, oraşe şi comune 
cu instalaţii de alimentare cu 
apă potabilă (număr)  

209 66 34 36 73 

3 Lungimea totală simplă a 
conductelor de canalizare 

2441 790 298 625 728 

4 
Municipii, oraşe şi comune 
cu instalaţii de canalizare 
publică (număr) 

90 29 17 26 18 

5 
Lungimea totală simplă a 
reţelei de distribuţie a gazelor 
(km) 

3004 793 448 708 1055 

6 
Municipii, oraşe şi comune  
în care se distribuie gaze 
naturale (număr)  

75 17 9 22 27 

7 
Municipii, oraşe şi comune în 
care se distribuie energie 
termică (număr) 

20 6 2 9 3 

8 Total locuinţe dotate cu 
instalaţie electrică în 2002 

755 167 182 480 127 405 189 455 255 827 

9 
Ponderea locuinţelor dotate 
cu instalaţie electrică în total 
locuinţe în 2002 (%) 

98,2 98,2 97,2 97,9 99,1 

Sursa: Anuarul statistic al României 2006, INS, 2006;  
Recensământul populaţiei şi locuinţelor, INS, 2002 

 
Infrastructura de educaţie 

 În Regiunea Vest se constată disparităţi de dezvoltare şi la nivelul 
infrastructurii de învăţământ. Din numărul total al grădiniţelor de copii din regiune, 
66,6% se află în judeţul Timiş, 18,2% se află în judeţul Arad, 9,8% în judeţul 
Hunedoara, respectiv 5,4% în judeţul Caraş-Severin. În cazul învăţământului primar şi 
gimnazial, diferenţele între judeţe nu sunt atât de mari: 32,1% dintre şcoli se află în 
judeţul Timiş, 23,8% în judeţul Caraş-Severin, 22,1% se află în judeţul Arad şi 21,9% 
se află în judeţul Hunedoara. 
 Situaţia liceelor este relativ echilibrată în teritoriu, cu excepţia judeţului 
Timiş, unde se află cele mai multe licee din regiune (35,8% din total). În celelalte 
judeţe, situaţia liceelor este asemănătoare: în judeţul Arad se află 24,5% din liceele din 
regiune, în judeţul Hunedoara 22,6% dintre acestea, iar în Caraş-Severin 17,0%.  

Învăţământul profesional şi postliceal nu este dezvoltat în regiune, aceasta 
situându-se pe penultimul loc în ţară în ceea ce priveşte numărul de astfel de unităţi de 
învăţământ. Deşi numărul de astfel de şcoli este redus în regiune, se remarcă totuşi 
lipsa totală a acestora în judeţul Caraş-Severin. 
 Judeţul Timiş, cel mai bine dezvoltat dintre judeţele regiunii în ceea ce 
priveşte infrastructura de educaţie, se află, de departe, pe primul loc într-un clasament 
al celor patru judeţe şi în cazul învăţământului superior, având nouă universităţi, faţă 



 

de judeţele Arad şi Caraş-Severin, cu două universităţi, şi Hunedoara, cu o singură 
universitate.  

 
Tabelul.... Unităţile de învăţământ din Regiunea Vest, în anul şcolar 2005/2006 

Nr. 
Crt. Indicator Regiunea 

Vest AD CS HD TM 

1 Grădiniţe de copii 522 95 28 51 348 
2 Şcoli primare şi gimnaziale 542 120 129 119 174 
3 Licee 159 39 27 36 57 
4 Şcoli profesionale 5 1 - 2 2 
5 Şcoli postliceale 3 1 - 1 1 
6 Instituţii de învăţământ superior 14 2 2 1 9 

Sursa: Anuarul statistic al României 2006, INS, 2006 
 
Infrastructura de sănătate 

 Dacă din punct de vedere al numărului instituţiilor de îngrijire a 
sănătăţii, situaţia este relativ echilibrată în regiune, infrastructura de sănătate 
este destul de slab dezvoltată în majoritatea cazurilor, necesitând reabilitare, 
modernizare şi înlocuirea echipamentelor neperformante şi învechite. 
 Ca şi în cazul infrastructurii de educaţie, judeţul Timiş este cel mai 
dezvoltat judeţ din regiune şi în ceea ce priveşte infrastructura de sănătate, 
având cele mai multe unităţi sanitare, de diverse tipuri, din regiune, cu excepţia 
dispensarelor medicale, a centrelor de sănătate şi a laboratoarelor medicale. 

În ceea ce priveşte spitalele, ambulatoriile şi policlinicile din regiune, 
procentul cel mai mare al acestora se află în judeţul Timiş. 61% dintre 
dispensarele din regiune se află în judeţul Hunedoara, iar cele mai multe 
laboratoare medicale din regiune se află în judeţele Arad (22) şi Hunedoara 
(21). Sanatorii TBC există doar în judeţul Hunedoara. 

Numărul principalelor tipuri de unităţi sanitare din Regiunea Vest, 
existente în anul 2005, este prezentat în tabelul următor. 

 
Tabelul.... Unităţile sanitare din Regiunea Vest, în anul 2005 

Nr. 
Crt. Indicator Regiunea 

Vest AD CS HD TM 

1 Spitale 46 11 8 11 16 

2 Ambulatorii de spital şi de 
specialitate 45 9 6 12 18 

3 Policlinici 13 - 2 2 9 
4 Dispensare medicale 36 2 7 22 5 
5 Centre de sănătate 8 2 3 1 2 
6 Sanatorii TBC 2 - - 2 - 

7 Cabinete medicale şcolare şi 
studenţeşti 91 16 10 20 45 

8 Cabinete medicale de 
familie 1210 281 193 291 445 

9 Cabinete stomatologice 1053 235 109 176 533 

10 Farmacii şi puncte 
farmaceutice 527 145 66 127 189 

11 Laboratoare medicale 71 22 13 21 15 
Sursa: Anuarul statistic al României 2006, INS, 2006 

 
 
 



 

Infrastructura socială 
 În ceea ce priveşte numărul de cantine de ajutor social, Regiunea Vest 
se află pe locul trei pe ţară, cu 18 unităţi de acest tip, după Regiunea Centru (23 
unităţi) şi Regiunea Nord-Est (19 unităţi), în timp ce judeţul Hunedoara se află 
pe primul loc în clasamentul judeţelor privind acelaşi indicator (9 unităţi), 
deţinând jumătate din numărul total al cantinelor de ajutor social din regiune. 

 
Tabelul.... Reţeaua de utilităţi din Regiunea Vest, la sfârşitul anului 2005 

Nr. 
Crt. Indicator Regiunea 

Vest AD CS HD TM 

1 Număr cantine de ajutor 
social 18 1 5 9 3 

2 Capacitate (locuri) 3670 500 610 1440 1120 
Sursa: Anuarul statistic al României 2006, INS, 2006;  

 
Unităţile cultural-artistice 
Judeţele componente ale Regiunii Vest reprezintă un reper 

indispensabil pe harta culturală a României. Moştenirea spirituală şi materială a 
veacurilor trecute îşi face resimţită prezenţa şi astăzi, prin intermediul a 
numeroase muzee, case de cultură şi teatre, colecţii publice, biblioteci şi, nu în 
ultimul rând, a tradiţiilor şi obiceiurilor transmise din generaţie în generaţie. 

Cea mai intensă viaţă culturală din regiune se întâlneşte în judeţul 
Timiş, care deţine cel mai mare număr de unităţi cultural-artistice dintre 
judeţele regiunii. De asemenea, reşedinţa judeţului – municipiul Timişoara, 
este singurul oraş european în care instituţiile teatrale pun în scenă spectacole 
în diferite limbi (română, germană, engleză, franceză, maghiară).  

În tabelul următor sunt prezentate câteva date statistice privind unităţile 
cultural-artistice existente în judeţele din Regiunea Vest. 

 
Tabelul.... Unităţile cultural-artistice din Regiunea Vest 

Nr. 
Crt. Indicator Regiunea 

Vest AD CS HD TM 

1 Biblioteci publice (2005) 299 75 69 65 90 

2 Muzee şi colecţii publice 
(2004) 49 9 4 9 27 

3 Cinematografe (2005) 7 1 2 2 2 
4 Instituţii de spectacol (2004) 15 4 1 2 8 

Sursa: Anuarul statistic al României 2006, INS, 2006;  
Activitatea unităţilor cultural-artistice, INS , 2005 

 
 

X.4. Aspecte economice  
 

Regiunea Vest este considerată a fi o regiune în creştere, cu rezultate 
economice superioare mediei naţionale, adesea pe locul doi, după Regiunea 
Bucureşti-Ilfov, însă în interiorul regiunii se constată diferenţe considerabile de 
dezvoltare atât între cele patru judeţe componente, dar şi în interiorul acestora.   

Se remarcă concentrarea dezvoltării economice în jurul polilor urbani 
de creştere Timişoara şi Arad, precum şi în jurul celorlalte municipii reşedinţă 
de judeţ, în timp ce alte zone din regiune se confruntă încă cu reale probleme 
de dezvoltare economică şi socială. 



 

În Regiunea Vest, indicatorii economici au cunoscut evoluţii semni-
ficative, atât Produsul Intern Brut Total, cât şi Produsul Intern Brut pe 
Locuitor, crescând de la un an la altul, în concordanţă cu tendinţa de pe plan 
naţional, însă într-un ritm mai susţinut. 

Creşterea PIB-ului este vizibilă atât pe ansamblul Regiunii Vest, cât şi 
la nivelul fiecărui judeţ din regiune, însă ritmul de creştere variază mult de la 
un judeţ la altul, evidenţiindu–se disparităţile de dezvoltare intraregionale. 

Astfel, judeţul Timiş contribuie cu 42% la formarea PIB-ului Regiunii 
Vest în timp ce judeţul Caraş-Severin realizează doar 13% din PIB-ul regional, 
fapt ce demonstrează diferenţa mare între nivelul de dezvoltare economică a 
celor două judeţe. Judeţele Arad şi Hunedoara contribuie cu 24%, respectiv 
21% la formarea PIB-ului Regiunii Vest.   

Contribuţia judeţelor la formarea PIB-ului 
Regiunii Vest

24%

21%

13%

42%
Arad
Caras-Severin
Hunedoara
Timiş

 
 

PIB-ul pe locuitor este principalul indicator macroeconomic care 
reflectă nivelul de dezvoltare economică a unei zone delimitate. Nivelul acestui 
indicator în anul 2004 evidenţiază din nou decalajul de dezvoltare economică 
între cele patru judeţe ale Regiunii Vest. Astfel PIB-ul/locuitor în preţuri 
curente la nivelul judeţelor Timiş şi Arad era peste media naţională 
(reprezentând 138,65% respectiv 118,16% din PIBul pe locuitor la nivel 
naţional). Celelalte două judeţe din regiune au un PIB/locuitor sub media 
naţională (95,54% Hunedoara şi 90,17% Caraş-Severin). Deşi judeţele Caraş-
Severin şi Hunedoara au înregistrat valori ale PIB/locuitor sub media naţională, 
au înregistrat creşteri relativ ridicate ale Valorii Adăugate Brute (peste media 
naţională).  

 
Tabel….. Produsul intern brut în Regiunea Vest în perioada 2000-2004 

    - milioane lei (RON) preţuri curente- 
Anul 2000 2001 2002 2003 2004 

România 80 377,3 116 768,7 151 475,1 197 564,8 246 468,8 
Regiunea  Vest 7526,8 11223,6 14714,0 19982,7 25296,9 

Arad 1838,8 2668,7 3301,1 4501,5 6187,3 



 

Caraş-Severin 1070,7 1573,9 2047,3 2839,9 3411,3 
Hunedoara 1703,2 2468,5 3345,3 4237,2 5266,7 

Timiş 2914,1 4512,5 6020,3 8404,1 10431,6 

Sursa: INS 2006, Anuarul statistic al României 2006 
 

Evoluţia PIB/locuitor - indici de disparitate faţă de media naţională
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Timiş 120,50% 139,00% 118,10% 125,80% 130,70% 139,83% 138,65%
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 Figura ….. Evoluţia indicilor de disparitate ai PIBului  pe cap de locuitor în judeţele 

Regiunii Vest 
 

 
 

În interiorul Regiunii Vest se înregistrează o puternică diferenţiere şi 
în ceea ce priveşte dezvoltarea mediului antreprenorial, în sensul polarizării 
dezvoltării în anumite zone.  

 



 

Tabelul.....Disparităţi de dezvoltare a mediului antreprenorial în Regiunea Vest

Întreprinderi active 
din industrie, 

construcţii, comerţ şi 
servicii 

Cifra de afaceri a 
întreprinderilor active 

din industrie, 
construcţii, comerţ şi 

servicii 

Personalul 
unităţilor 

întreprinderilor 
active din 
industrie, 

construcţii, comerţ 
şi servicii 

Investiţiile brute ale 
unităţilor locale 

active din industrie, 
construcţii, comerţ 

şi alte servicii 
Întreprinderi cu 

capital social străin 

Ju
de
ţ/R

eg
iu

ne
 

Nr. de 
întreprinderi Procent

Total( mld 
lei preţuri 
curente) Procent 

Nr 
salariaţi Procent 

Productivitatea 
muncii în 

întreprinderile 
active din 
industrie, 

construcţii, 
comerţ şi 

servicii (mld lei 
cifra de 

afaceri/populaţie 
ocupată) 

Total 
investiţii 
brute(mld 
lei preţuri 
curente) Procent 

Nr 
întreprinderi Procent 

Arad 8.770 23,31% 110.258 28,02% 105.383 23,83% 104,63 10.958 19,92% 3.271 25,44% 
Caraş-
Severin 4.196 11,15% 30.318 7,71% 48.919 11,06% 61,98 5.421 9,86% 854 6,64% 

Hunedoara 8.498 22,59% 79.588 20,23% 111.227 25,16% 71,55 9.546 17,35% 1.115 8,67% 
Timiş 16.159 42,95% 173.271 44,04% 176.616 39,95% 98,11 29.082 52,87% 7.618 59,25% 

Regiunea 
Vest 37.623 100% 393.435 100% 442.145 100% 88,98 55.007 100% 12.858 100% 



 

 
Din punct de vedere al concentrării întreprinderilor din Regiunea Vest 

pe judeţele componente, în anul 2004, în judeţul Timiş se află 42,95% dintre 
acestea, în judeţul Arad 23,31%, în Hunedoara 22,59%, pe ultimul loc aflându-
se judeţul Caraş-Severin cu doar 11,15% din întreprinderile active din regiune, 
o nouă dovadă a disparităţilor de dezvoltare existente la nivel intraregional.  

Se remarcă aşadar faptul că peste două tremi din întreprinderile active 
din regiune îşi desfăşoară activitatea în judeţele Timiş şi Arad, acestea gavitând 
în special în jurul polilor de creştere Timişoara şi Arad, unde este concentrată 
cea mai mare parte din activitatea economică din regiune.   

 

Distribuţia pe judeţe a întreprinderilor 
active din Regiunea Vest
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        Figura …. Distribuţia pe judeţe a  întreprinderilor din industrie, 

construcţii şi servicii din Regiunea Vest 2004 
 
 La nivel de judeţe, în anul 2004, se constată că întreprinderile din 
judeţul Timiş au realizat 44,04% din cifra de afaceri totală din regiune, în timp 
ce întreprinderile din judeţul Caraş-Severin au realizat doar 7,71% din aceasta. 
De asemenea, întreprinderile active din judeţul Arad au realizat 28% din cifra 
de afaceri regională iar cele din judeţul Hunedoara 20,23%. 
 



 

Ponderea pe judeţe a cifrei de afaceri realizată 
de întreprinderile active din Regiunea Vest 
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Figura IV.20. Ponderea pe judeţe a cifrei de afaceri a  întreprinderilor active din industrie, 

 construcţii şi servicii din regiune în anul 2004  
 

Din numărul total de salariaţi din Regiunea Vest, 39,95% îşi desfăşoară 
activitatea în judeţul Timiş, 25,16% în judeţul Hunedoara, 23,83% în judeţul 
Arad şi doar 11,06% dintre aceştia lucrează în întreprinderile din judeţul Caraş-
Severin. 
 

Distribuţia pe judeţe a persoanelor ocupate în 
întreprinderile active din Regiunea Vest  în 2004
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Figura IV.25. Distribuţia persoanelor ocupate în  întreprinderile active din industrie,  

construcţii şi servicii din Regiunea Vest în anul 2004 
 

Cea mai ridicată productivitate medie a muncii, exprimată pe baza 
cifrei de afaceri realizate în anul 2004 de întreprinderile active din Regiunea 
Vest, a fost realizată în judeţul Arad, urmat de judeţul Timiş. În judeţele 
Hunedoara şi Caraş-Severin se obţine o productivitate a muncii mult mai 
scăzută.  
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Figura IV.28. Productivitatea muncii în  întreprinderile active din industrie, 
 construcţii şi servicii în judeţele din Regiunea Vest în anul 2004 

 
Din totalul investiţiilor efectuate în întreprinderile active din industrie, 

construcţii şi servicii din Regiunea Vest, mai mult de jumătate au fost realizate 
în judeţul Timiş (53%), în timp ce investiţiile efectuate în judeţul Caraş-
Severin reprezintă doar 10% din investiţiile din regiune. 
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  Figura IV.32. Investiţii brute în Regiunea Vest în 2004 

 
În ceea ce priveşte prezenţa în judeţele din regiune a întreprinderilor cu 

capital străin, marea majoritate dintre acestea sunt concentrate în judeţele 
Timiş (59,25%) şi Arad (25,44%). Datorită nivelului slab de dezvoltare 
economică şi problemelor sociale existente, în judeţele Caraş-Severin şi 
Hunedoara prezenţa investitorilor stăini este foarte slabă, fiind necesare măsuri 
de atragere a acestora.  



 

Repartiţia pe judeţe a societăţilor comerciale 
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Judeţele Timiş şi Arad au absorbit cifre impresionante de capital străin, 
iar cea mai mare parte din investiţiile realizate au fost în domeniul Automotive. 

În Regiunea Vest are loc o activitate intensă şi dinamică de schimburi 
comerciale internaţionale, existând însă discrepanţe mari între judeţele regiunii.  
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Astfel, cea mai intensă activitate se desfăşoară în judeţul Timiş, a cărui 

pondere în valoarea comerţului exterior din regiune este de 53%.  Urmează la 
distanţă mare judeţul Arad cu 31% din valoarea comerţului exterior al regiunii. 
Se observă deci că în cele două judeţe se desfăşoară 84% din schimburile 
comerciale externe ale Regiunii Vest. La polul opus se află judeţul Hunedoara 
în care se desfăşoară 14% din activitatea de comerţ exterior a regiunii şi judeţul 
Caraş – Severin cu doar 2% din valoarea importurilor şi exporturilor. 
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Din totalul exporturilor derulate în Regiunea Vest, în valoare de 

3.486.233 Euro, judeţul Timiş a realizat 50%, judeţul Arad 32%, judeţul 
Hunedoara 15%, iar judeţul Caraş-Severin doar 2%. 
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Figura IV… Ponderea judeţelor în valoarea totală a exporturilor FOB   

din Regiunea Vest în anul 2005 
 
În ceea ce priveşte activitatea de import, în judeţul Timiş s-au efectuat 

importuri în valoare de 55% din valoarea totală a importurilor din Regiunea 
Vest. În judeţul Arad au avut loc 30% din valoarea importurilor din regiune, în 
judeţul Hunedoara 13% şi în Caraş-Severin 2%.  
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Figura IV… Ponderea judeţelor în valoarea totală importurilor CIF  

 din Regiunea Vest în anul 2005 
 

Deşi în judeţul Timiş se desfăşoară mai mult de jumătate din 
schimburile Regiunii Vest, soldul export-imprt este negativ, valoarea 
importurilor depăşind valoarea exporturilor. În celelalte trei judeţe din 
Regiunea Vest valoarea exporturilor a depăşit valoarea importurilor. 

Se constată aşadar o puternică diferenţă între nivelul de dezvoltare 
economică a judeţului Timiş în cadrul căruia se desfăşoară aproximativ 
jumătate din fluxurile economice din regiune şi celelalte judeţe componente ale 
Regiunii Vest. Pe ultimul loc se situează judeţul Caraş-Severin al cărui nivel de 
dezvoltare economică este redus comparativ cu media regiunii. 

Analizarea disparităţilor intraregionale din cadrul sectorului turistic la 
nivelul Regiunii Vest trebuie să plece de la două premise fundamentale: 
judeţele componente dispun de un relief diferit care a favorizat sau a inhibat 
practicarea anumitor forme de turism; în acelaşi timp aceste teritorii, deşi la 
nivel identitar au multe elemnte comune, fiecare are, totuşi, specificul său – 
manifestat sub forma diverselor realizări antropice (fie acestea - vechi aşezări 
dacice sau romane, cetăţi medievale, biserici încercate de negura timpului, 
patrimoniul industrial tehnic sau structuri de cazare ultramoderne ale zilelor 
noastre). 

Regiunea Vest beneficiază de un relief variat şi armonios distribuit, 
unde se regăsesc atât zonele de munte, de deal, dar şi cele de câmpie. În 
judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara predomină relieful montan (peste 60% din 
teritoriul acestor judeţe fiind acoperit de munţi), în timp ce în judeţele Timiş şi 
Arad predomină câmpiile. În zonele montane ale regiunii se găsesc numeraoase 
lacuri naturale şi de acumulare. Un alt element distinctiv, care diferenţiază 
judeţele Hunedoara şi Caraş-Severin de celelalte două judeţe din regiune este 
numărul ridicat de parcuri naturale, naţionale şi rezervaţii care se află pe 
suprafaţa lor. Ar mai fi de adăugat faptul că judeţul Caraş-Severin dispune, la 
extremitatea sa sudică, de prezenţa fluviului Dunărea. 



 

Trecutul istoric multimilenar al spaţiului care astăzi formează Regiunea 
Vest, este cel mai bine perecput în leagănul civilizaţiei române – Cetăţile 
dacice din Munţii Orăştiei aflate în judeţul Hunedoara sunt o mărturie în acest 
sens. 

De asemenea, cel mai imporatant monument laic de arhitectură gotică 
din România - Castelul Corvineştilor, se găseşte tot în Hunedoara.  

Imporatnt centru cultural, administartiv şi financiar, Timişoara se 
distinge în cadrul Regiunii prin numeroasele monumente arhitectuarale 
deosebite, cum ar fi Castelul Huniazilor construit de Iancu de Hunedoara între 
anii 1443 – 1447, Domul Romano-Catolic construit între anii 1736 – 1754 sau 
Catedrala Ortodoxă din Timişoara construită printr-o îngemănare a stilului 
bizantin cu cel din nordul Moldovei.     

Municipiul Arad posedă la rândul său o notă aparte de specificitate prin 
deţinerea unui bogat patrimoniu cultural istoric ipostaziat în împletirea 
deosebită a stilurilor arhitectonice specifice secolelor XVIII, XIX şi XX şi a 
numeroase clădiri cu valoare de patrimoniu. 

Anticul şi modernul se regăseşte şi în judeţul Caraş-Severin prin prisma 
relicvelor istorice (ex: ruinele aşezării romane de la Tibiscum) şi a 
monumentelor de patrimoniu industrial, semn al execlenţei tehnice în 
momentul realizării (ex: calea ferată Anina – Oraviţa – Iam, furnalele de la 
Reşiţa, etc.). 

În funcţie de  resursele naturale sau antropice disponibile, practicarea 
unei anumite forme de turism este preferată alteia; astfel, dispunând de un 
relief montan, în judeţele Hunedoara şi Caraş-Severin se practică în special 
turismul montan, turismul de aventură, turismul sportiv. Turismul industrial 
reprezintă de asemenea o oportunitate pentru judeţele Hunedoara şi Caraş-
Severin, prin transformarea în repere turistice de interes a fostelor locaţii 
industriale care în prezent nu sunt folosite. 
  De asemenea, în judeţul Caraş-Severin, se poate practica şi turismul de 
croazieră în Defileul Dunării.  

Centrele urbane imporatnte din Regiunea Vest (Timişoara şi Aradul), 
situate în proximitatea graniţelor de vest, precum şi arealele cu numeroase 
investiţii străine favorizează practicarea pe scară largă a turismului de afaceri şi 
de tranzit.  

 
 

 


